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UNITAT DIDÀCTICA: TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA 2n ESO INS PINEDA DE MAR.

1. Presentació

La unitat didàctica que es crea en aquest treball tracta sobre la transferència d’energia. Aquesta 
inclou un ciclet de recerca-acció sobre el rol de professor que pot agafar l’alumne. Aquest ciclet es 
basa en el fet que si l’alumne és capaç d’explicar correctament un contingut, és perquè l’ha entès.
L’activitat es contextualitza de 6 maneres diferents. Com que s’han de fer grups, cada grup tindrà 
un text explicatiu contextualitzat d’una manera diferent. Així doncs, dins del tema de transferència 
d’energia, hi haurà 3 grups que treballaran “calor i temperatura” i 3 que treballaran “llum i so”. Per 
treballar calor i temperatura hi ha 3 contextos diferents: “Els Tuaregs”, “El canvi climàtic” i “El 
Challenger”. Per treballar llum i so, els diferents contextos són: “L’aurora polar”, “La Tsar bomb” i 
“Llamps i trons”. D’aquesta manera hi haurà 6 textos els quals seran la base de la unitat didàctica.
Els objectius més rellevants de la unitat són: respectar als companys a l’hora de treballar, escoltar-
los i participar activament de l’activitat; comunicar el coneixement construït; distingir entre 
observacions, inferències, interpretacions i opinions personals; interpretar com a forma d’energia 
la calor, la llum i el so; analitzar  la conservació i dissipació de l’energia en les transferències 
energètiques i distingir entre calor i temperatura.
Hi ha una alta probabilitat de trobar diferents dificultats, ja que els alumnes no estan massa 
acostumats a treballar en grup i a interaccionar entre ells dins l’ordre i el respecte. És per això que 
crec que estaran força alterats i els costarà treballar en un clima distès. Per solucionar aquest 
problema he plantejat dues accions: en primer lloc una acció preventiva que faria el primer dia la 
qual consistiria en explicar molt detalladament la manera com vull que treballin a classe. Això 
inclouria demanar que hi hagi un bon clima i fer-los veure que si no és així els serà impossible 
estar a gust i aprendre significativament. D’altra banda la segona acció en el cas que no anés bé 
seria parar la classe i fer un debat sobre perquè creuen que no poden treballar en un clima distès 
quan se’ls dóna llibertat. Faríem una taula a la pissarra amb pros i contres i així m’agradaria 
conscienciar-los i provocar un canvi d’actitud.
Pel que fa a la metodologia utilitzada, es basa molt en la capacitat dels alumnes d’explicar allò que 
aprenen. Si ho poden explicar bé (no memoritzat) i respondre a preguntes dels companys vol dir 
que ho han entès. Així doncs partiria la classe en 6 grups. Cada grup tindria un text on explicaria 
de manera contextualitzada la part del temari corresponent a “llum i so” o a “calor i temperatura”. 
D’aquesta manera, tot i que tinguessin textos diferents, hi hauria 3 grups que treballarien els 
mateixos conceptes de “llum i so” i 3 grups més que ho farien amb els conceptes corresponents a 
“calor i temperatura”. Un cop llegit el text haurien de respondre un petit qüestionari amb preguntes 
variades. Tot seguit es barrejarien els grups de manera que quedessin grups de 4 alumnes 
formats per 2 alumnes que haguessin treballat “llum i so” i dos que haguessin treballat “calor i 
temperatura”. Amb aquests grups el que es faria seria explicar-se mútuament el text i el rerefons 
conceptual d’aquest. Els alumnes que rebessin la informació haurien de fer preguntes i anotar-les. 
Finalment, durant les dues últimes sessions es faria una activitat on comunicarien el coneixement 
adquirit. A la primera es partiria l’apartat de “calor i temperatura” en 3 parts i cada un dels tres 
grups que treballaven un text d’aquesta temàtica sortiria a explicar-lo als companys. Això es 
repetiria en una altra sessió amb els grups que haguessin treballat “llum i so” i tindria en ambdues 
sessions el recolzament “in situ” del professor el qual faria preguntes i resoldria dubtes que 
anessin sortint per assegurar-se que l’ explicació és correcta.
L’avaluació seria continuada. Hi hauria una nota grupal amb un pes del 70%. Aquesta nota 
inclouria la presentació del qüestionari referent al text que els hi hagués tocat, les preguntes que 
haurien fet mentre els explicaven la part del temari que no els hagués tocat, l’exposició d’un 
apartat del temari a classe i la creació d’una petita maqueta on es veiés representat un fenomen 
de transferència d’energia. Cal dir que en aquest cas hi hauria una nota grupal que ells podrien 
repartir-se com volguessin premiant als més treballadors del grup. D’altra banda hi hauria una 
nota individual corresponent a l’actitud.
El producte final d’aquesta unitat didàctica seria com hem dit, la creació d’una petita maqueta on 
es veiés un fenomen de transferència d’energia concret.



2. Context d’aprenentatge i context d’aplicació

Context d’aprenentatge

En aquesta unitat docent hi ha 6 contextos diferents d’aprenentatge, un per cada grup. Els grups 
estan dividits en 2 de manera que 3 grups treballen calor i temperatura i 3 més treballen llum i so. 
Així doncs els contextos són els següents:

Per “calor i temperatura”:

- Els tuaregs: Treballarem com pot ser que visquin a un lloc on la temperatura sigui tant elevada 
i vagin totalment tapats.

- El canvi climàtic: Treballarem les causes i conseqüències del canvi climàtic especialment 
enfocat al desgel dels pols i a l’increment del nivell del mar.

- El Challenger: Treballarem transferència d’energia a través de l’accident ocorregut amb la nau 
espacial Challenger que va provocar la mort de tota la seva tripulació.

Per “llum i so”:

- L’aurora polar: Treballarem l’origen de l’aurora així com la procedència i característiques dels 
seus rajos verdosos i vermellosos.

- La Tsar Bomb: Treballarem llum i so a partir de l’ona expansiva i la gran quantitat de llum que 
va despendre aquesta bomba creada pels soviètics durant la guerra freda.

- Llamps i trons: Treballarem els orígens i les característiques de les tempestes elèctriques i la 
relació que tenen amb la llum i el so. 

Context d’aplicació

El context d’aplicació serà en primer lloc quan els alumnes hagin d’explicar els seus coneixements 
als companys durant les explicacions de les dues últimes sessions comunes. Així mateix, un altre 
context d’aplicació serà quan durant la 3a sessió de pràctiques/laboratori hagin de fer una 
representació d’una situació on es doni un esdeveniment de transferència d’energia.

3. Treball per competències

Competència científica:

- Pensar científicament a partir de construir i utilitzar versions elementals però complexes dels 
grans models de la ciència. Aquests coneixements han de proporcionar estratègies útils per 
descriure els fenòmens relacionats amb problemes socialment rellevants, per explicar-los i per fer 
prediccions.
- Analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats, a partir de plantejar-se preguntes 
investigables científicament, de planificar com trobar evidències de les explicacions inicials 
elaborades, de posar en pràctica el procés de recerca d’aquestes evidències, de deduir 
conclusions i d’analitzar-les críticament.
- Pensar de manera autònoma i creativa, tot assumint que el coneixement científic evoluciona a 
partir de la recerca d’evidències i també de les discussions sobre les maneres d’interpretar els 
fenòmens.
- Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions utilitzant diferents modes 
comunicatius, i argumentar-les tenint en compte punts de vista diferents del propi.
- Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera fonamentada i creativa les 
actuacions com a ciutadans i ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la 
gestió sostenible del medi, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials en la vida 
quotidiana.



Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Les ciències de la naturalesa contribueixen a aquesta competència aportant el coneixement del 
llenguatge de la ciència.
Aquest llenguatge es concreta en maneres específiques de descriure els fets i fenòmens, 
d’explicar-los i exposar-los, de justificar-los i argumentar-los i de definir-los.

Competències artística i cultural.

L’aprenentatge de la ciència possibilita accedir a formes d’explicar, de raonar, de valorar i d’actuar 
sovint diferents de les del sentit comú. L’apropiació d’aquest tipus de cultura necessita del 
desenvolupament de la imaginació i de la creativitat, aspectes que es comparteixen amb la 
competència artística.

Tractament de la informació i competència digital.

Actualment les persones poden accedir a la informació sobre temàtiques de contingut científic a 
través de tots tipus de mitjans, però molt especialment d’Internet. Tanmateix, l’ús d’aquesta 
informació comporta saber utilitzar el coneixement bàsic que s’aprèn a l’escola per analitzar-la 
críticament. Al mateix temps, l’aprenentatge científic requereix comunicar les idees de manera 
convincent, concisa i unívoca, a partir de combinar dades, informacions i coneixements utilitzant 
tot tipus de suports. La utilització dels recursos TIC, propis d’aquesta matèria, a més de facilitar les 
observacions també permeten la recopilació i el tractament de les dades, i la modelització de 
fenòmens i, per tant, construir el coneixement.

Competència matemàtica.

La mesura, el tractament de les dades, la construcció i lectura de gràfics.

Competència d’aprendre a aprendre.

Per aprendre ciències, cal ser capaç de reconèixer les limitacions de les pròpies idees i de fer-les 
evolucionar a partir d’observar el món amb nous ulls i de contrastar-les amb les dels altres. Això 
comporta ser capaç de fer-se preguntes sobre el que succeeix en el seu entorn, d’imaginar 
respostes, d’autoregular-les, de treballar en equip, de no desanimar-se davant de les dificultats, de 
reconèixer les pròpies potencialitats i carències i, molt especialment, de reconèixer el plaer 
d’aprendre i de compartir el saber amb els altres.

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

La competència científica comporta ser capaç de plantejar-se problemes rellevants i de donar-hi 
respostes sovint provisionals i sotmeses a l’autocrítica. Necessita posar en pràctica un pensament 
divergent i creatiu, assumir que l’error forma part de l’aprenentatge i mantenir l’autoestima davant 
de les dificultats.
El trevall col·lectiu que comporta tenir iniciatives, organitzar-se de manera efectiva, negociar i 
prendre decisions, ajuda a l'autonomia de l'alumne.

Competència social i ciutadana.
Coneixements que possibiliten analitzar els problemes del nostre entorn i els globals del planeta 
des de la seva complexitat, així com fonamentar les opinions i l’actuació responsable. D’una altra 
banda, també aporten estratègies i actituds per afrontar aquesta anàlisi relacionades amb la 
recerca de l’objectivitat, el rigor i la racionalitat i, al mateix temps, amb el reconeixement dels 
condicionaments socials en el desenvolupament de la ciència, del grau d’incertesa en les 
afirmacions i de la necessitat d’aplicar el principi de precaució a l’hora de prendre decisions.



4. Objectius d’aprenentatge

Objectius actitudinals

• Respectar als companys a l’hora de treballar, escoltar-los i participar activament de l’activitat.
• Respectar el patrimoni natural.
• Valorar la importància del treball científic i de la ciència.

Objectius procedimentals

• Elaborar taules i gràfics, fonamentalment funcionals, a partir de dades obtingudes 
experimentalment i utilitzar recursos TIC.

• Elaborar informes sobre el treball realitzat, en els quals es justifiquin les conclusions tant a partir 
de les dades recollides com de referents teòrics.

• Obtenir informació significativa pel que s’està treballant i fiable.
• Comunicar el coneixement construït.

Objectius de contingut

- Específiques de bloc segons currículum:

• Distingir entre observacions, inferències, interpretacions i opinions personals.
• Identificar l’energia i la seva relació amb el canvi.
• Valorar el paper de l’energia en la vida quotidiana.
• Interpretar la calor com una forma de transferir energia.
• Relacionar la calor amb la variació de temperatura i els canvis d’estat.
• Observar i comprovar experimentalment  diferents formes de propagació de la calor (conducció, 

convecció i radiació). 
• Identificar materials conductors i aïllants així com el seu ús a la vida quotidiana.
• Reconèixer  la transferència d’energia mitjançant la llum i el so. 
• Experimentar  les propietats de la propagació de la llum i el so. 
• Interpretar les aplicacions a la vida quotidiana.
• Analitzar  la conservació i dissipació de l’energia en les transferències energètiques.
• Valorar el rendiment de determinades transferències energètiques en la vida quotidiana.

- Específiques del tema

• Distingir entre calor i temperatura.
• Interpretar la calor com a una forma de transferència d’energia.
• Identificar materials conductors i aïllants.
• Distingir les formes de propagació de la calor.
• Reconèixer la transferència d’energia mitjançant la llum i el so, així com les seves 

característiques principals.

5. Continguts generals

Transferència d’energia

- Calor i temperatura.
- Intercanvi de calor entre cossos.

- Variació de la temperatura.



- Dilatació i contracció.
- Canvi d’estat.

        -  El moviment molecular: la temperatura.
        -  Els termòmetres.
        -  Propagació de la calor: conducció, convecció i radiació
        -  Dilatació dels cossos.
- Llum i so.

- Propagació de la llum.
- Propagació del so.
- Reflexió i refracció de la llum i el so.
- Descomposició de la llum: els colors.
- Contaminació acústica i lumínica.

6. Seqüència d’activitats

Sessió 1

- Fase del cicle 

Idees prèvies

- Descripció 

Durant la primera sessió l’objectiu serà explicar als alumnes la metodologia que utilitzarem. No hi 
estan acostumats per tant val la pena explicar-ho bé, que entenguin que tot i ser més dinàmic s’ha 
de respectar un ordre i ser educat. Seguidament es plantejarà una pregunta a la classe: “Què és 
l’energia?” A partir d’aquí es començarà un petit debat on els alumnes hauran de donar la seva 
opinió al respecte i on podrem observar les idees prèvies de la majoria. Com a docent, es faran 
preguntes que els facin reflexionar sobre el tema i es controlarà el torn de paraula deixant sempre 
la possibilitat a què hi hagi converses fluides. A continuació se’ls explicarà que es faran grups de 4 
alumnes i que cada grup tindrà un petit text assignat amb uns exercicis. El docent farà un petit 
resum de cada text de manera que els grups puguin escollir el tema que més els hi agradi, si hi ha 
disputes, es farà a sorts. Finalment, si queda temps, els alumnes es posaran al grup corresponent 
i començaran a treballar amb els  textos.

- Gestió d’aula

En un principi els alumnes s’asseuen com de costum. Durant el debat el professor controla el torn 
de paraula en el cas que hi hagi moltes aportacions i en el cas contrari estimula la participació 
amb preguntes més concretes.

Timming Descripció activitat

0’ - 5’ Presentació personal i del tema a treballar

5’ - 15’ Explicació de la metodologia que s’utilitzarà durant la unitat didàctica.

15’ - 30’ Debat sobre què és l’energia. Aflorament d’idees prèvies i opinions dels alumnes.

30’ - 40’ Presentació dels diferents textos

40’ - 50’ Creació dels grups i assignació del text



A continuació es creen grups de 4 alumnes. En línies generals els podran fer ells però hi ha 3-4 
alumnes que no poden anar junts. Més enllà d’això, tenen via lliure.

- Atenció a la diversitat 

En el cas que hi hagi algun alumne amb dificultats per seguir les classes, se’l posaria dins un grup 
que l’ajudés a tirar endavant. No tots els textos són igual de complexos per tant se n’hi assignaria 
un d’assequible. Així mateix es modificarien les preguntes a fi que tinguessin un nivell adequat. 
Així mateix, els textos estan replets de vídeos i animacions pels alumnes als quals els costi més 
entendre les coses mitjançant la lectura. Pels que no sàpiguen llegir o tinguin més facilitat per 
escoltar, se’ls penjarà al campus virtual la gravació de la lectura del text de manera que els resulti 
més fàcil. Així mateix, es farà un petit document amb la traducció dels vídeos que estan en anglès 
i tinguin un nivell una mica més alt que el que alguns alumnes poden entendre.

- Avaluació - regulació

Durant aquesta sessió no hi ha avaluació - regulació. Simplement durant el debat, el professor ha 
d’encarregar-se que tothom vagi seguint la conversa i no es perdi.

- Materials i recursos

En aquesta sessió es projectaran els 6 textos a la pissarra per explicar la idea principal de cada un 
i que puguin escollir. Si hi ha temps es repartiran els textos i les preguntes corresponents a cada 
text. Aquest material el podeu trobar a l’annex 1 (textos) i l’annex 2 (preguntes).

Els textos: Pel que fa als textos s’ha intentat buscar temes que puguin atraure a l’alumnat, ja sigui 
perquè són propers o perquè els poden despertar curiositat i ganes de saber-ne més. S’ha buscat 
que no s’allarguessin més d’una pàgina i mitja a fi de que no es facin molt feixucs de llegir. 
Aquests contenen tots els continguts de l’apartat de la unitat que treballen i per tant, amb la lectura 
de qualsevol text es poden veure tots els conceptes clau necessaris.

Els qüestionaris: Els qüestionaris estan formats per 4 preguntes de diferent nivell. Pel que fa la 
primera, és senzilla ja que demana informació que està present al text de forma textual. Pel que fa 
a la 2 i la 3 són dues preguntes comunes als 3 textos que tracten el mateix apartat. Són preguntes 
que es responen amb una petita abstracció de la informació del text i que contenen els conceptes 
clau més importants de la unitat. Pel que fa a la última, és una pregunta més complexe. Cal una 
abstracció alta per contestar-la ja que els fa posar el coneixement del text que han treballat en una 
altra situació.

Sessió 2

- Fase del cicle

Aprenentatge de nous conceptes

- Descripció 

En aquesta sessió els alumnes hauran de llegir el text i respondre les preguntes del qüestionari en 
grups de 4-5 alumnes que haurem fet a la sessió anterior. La lectura del text podrà ser individual o 
en grup ja que tenen un portàtil per persona. Dels 6 textos, 3 tractaran sobre calor i temperatura i 
contindran tot el temari de la unitat referent a aquest apartat. Els altres tres tractaran sobre llum i 
so i també englobaran cada un d’ells tots els aspectes importants d’aquest apartat del temari. Com 
que hi ha animacions i vídeos és probable que es posin a mirar-ho junts i és del que es tracta. 
D’aquesta manera sortiran més comentaris i es fixaran més en les coses. El paper del professor 
és anar controlant la classe mirant que els alumnes estiguin treballant activament. Com que el 



professor sabrà quins són els conceptes claus de cada text, és molt aconsellable que vagi als 
grups on els conceptes claus són més complexos per veure si els hi estan quedant clars i si no és 
així ajudar-los a què els entenguin. Els alumnes hauran d’apuntar-se els dubtes que tinguin i no 
puguin resoldre, in situ,  per comentar-los entre tots a l’inici de la següent sessió.

- Gestió d’aula

Els alumnes tindran total llibertat dins el respecte i l’ordre. És interessant que comentin els 
recursos multimèdia i “es sorprenguin” del que veuen sempre que no molestin a la resta. Els 
alumnes estaran separats en grups per tota la classe. Utilitzaran auriculars per escoltar els vídeos 
i les animacions amb la finalitat que no facin molt soroll.

- Atenció a la diversitat

Com que el professor anirà passejant per la classe pot centrar-se en els alumnes que tinguin més 
dificultats i donar-els-hi un cop de mà. Així mateix, els alumnes amb més dificultats estaran en 
grups on hi hagi alumnes amb més facilitat de manera que es puguin ajudar uns als altres.

- Avaluació - regulació

En aquest cas serà el professor el que controli que els alumnes van assolint el coneixement. Això 
ho farà passant pels diferents grups i fent preguntes referents als conceptes clau.

- Materials i recursos

Els alumnes utilitzaran ordinadors amb els que llegiran els textos i veuran els enllaços a webs i 
vídeos i tindran els exercicis tant a l’ordinador com en paper.

Sessió 3 (pràctica 1)

- Fase del cicle

Aplicació

- Descripció 

Seguit de pràctiques relacionades amb la calor i la temperatura. Els alumnes tindran una paraula 
clau per pràctica i,  amb el material hauran d’experimentar què poden fer. Hauran d’escriure en un 
paper què han fet i què han vist.
Les pràctiques proposades són:

Pràctica del cacauet: mirarem l’energia que hi ha en la combustió d’un cacauet.

Pràctica de l’espelma tapada per un got que fa que s’apagui.

timming Descripció activitat

0’ - 5’ Repartir-se segons els grups.

5' - 10’ Explicació de l’activitat

10’ - 45’ Fer la feina de lectura del text i resposta de les preguntes en grup.

45’ - 50’ Comentaris finals de l’activitat i entrega de les respostes.



Pràctica del globus d’aigua que no explota quan li posem un encenedor a sota.

Pràctica de canvi d’estat de l’aigua (gel-H2O líquid-gas)

Pràctica materials conductors i aïllants: envolicar llauna amb paper d’al.lumini o amb roba blanca i 
mirar la diferència. També es pot fer amb la mida  de les llaunes.

- Gestió d’aula

En aquest cas es faran grups petits de manera que puguin anar passant per les diferents 
estacions i manipulant el material. Hauran de fer servir la imaginació i experimentar. 

- Atenció a la diversitat

El professor voltarà per l’aula explicant als alumnes coses que els puguin ser útils per descobrir 
més coses. Així mateix, si es veu que algun grup no avança, se’ls pot donar alguna indicació o 
guia.

- Avaluació - regulació

Es basa en el fet que els alumnes vegin si els surt alguna cosa que ells creuen interessant o no. 
Tot el que sigui nou i els permeti posar en pràctica els seus coneixements o aprendre’n de nous 
serà bo.

- Materials i recursos

Sessió 4

- Fase del cicle

Aprenentatge de nous conceptes i aplicació dels ja apresos.

- Descripció 

Començarem la sessió recordant què es va fer el dia anterior i resolent alguns dubtes que hagin 
pogut sorgir i que el professor cregui convenient de resoldre entre tots i no només amb el grup de 
4-5 alumnes corresponent. Un cop fet això, i tenint 3 grups de 4-5 alumnes que han treballat 
textos  que tracten sobre calor i temperatura i 3 més que ho han fet amb textos referents a llum i 
so, el que farem serà barrejar els grups. La barreja es farà de manera que es formin grups de 4-5 
alumnes on la meitat d’aquests hagin treballat anteriorment un text de calor i temperatura i l’altra 
meitat ho hagin fet de llum i so. Com que els textos van numerats (1,2,3), barrejarem els alumnes 
del “text 1” de calor i temperatura amb els del “text 1” de llum i so, i així respectivament amb els 
altres 4 grups. Un cop estiguin situats la seva feina serà explicar-se el seu text. Els alumnes 
tindran un petit guió dels aspectes clau que han d’explicar als seus companys a fi de que sigui 
més fàcil per ells identificar els conceptes clau. La feina que han de fer els alumnes que reben la 
informació és redactar 3 preguntes. Aquestes tres preguntes s’escriuran a un full que s’entregarà 
al professor. Les preguntes, òbviament, seran contestades, el millor possible, pels alumnes 
experts en el tema i si no ho poden fer serà el professor qui intervindrà. Un cop fet això, es 
canviaran els papers i seran els alumnes que han rebut la informació els qui explicaran el seu text 
als altres. Aquests faran el mateix procés que abans, escriuran 3 preguntes i les entregaran en 
acabar al professor. D’aquesta manera els alumnes agafen el rol de professor i han de ser 
capaços de saber explicar els conceptes que estaven englobats al seu text. Com és normal, 
poden fer servir totes les animacions i vídeos per ensenyar als companys el que volen explicar.



- Gestió d’aula

El professor ha d’estar molt atent a que els alumnes agafin el rol que els hi toca i no es dediquin 
només a veure els vídeos o a xerrar entre ells. És important fer-los veure la importància del seu 
paper. El coneixement dels seus companys dependrà del que ells els hi expliquen i se n’han de fer 
responsables. S’intentarà que les parelles que vagin a explicar el seu text a una altra parella siguin 
heterogènies i equilibrades de manera que si a un alumne li costa, pugui anar amb un altre que 
hagi assolit bé els coneixements.

- Atenció a la diversitat

Contínuament s’està treballant de forma oral, escrita i visual per tant els alumnes que no tinguin 
facilitat per un camp tindran l’opció de rebre la informació per un altre mitjà.

- Avaluació - regulació 

En aquest cas, seran els propis alumnes qui marcaran l’aprenentatge dels companys. Si els 
receptors entenen el que els experts volen explicar, serà un bon senyal de que tots estan assolint 
un coneixement significatiu, en canvi, si no s’entenen, voldrà dir que o uns o els altres no ho estan 
fent. En aquest cas, el professor haurà d’estar molt atent per intervenir, detectar el problema i 
resoldre’l.

- Materials i recursos

Seguirem utilitzant els textos i els ordinadors.

Sessió 5

- Fase del cicle

Aprenentatge de nous conceptes i aplicació dels ja apresos.

- Descripció 

Aquesta sessió serà la continuació de l’anterior. És molt probable que els alumnes no hagin 
acabat d’explicar-se el seu text mútuament o sigui que donarem més temps perquè acabin. 
Haurem d’estar atents a quin ha sigut el ritme de la sessió anterior per preveure si necessitaran 
una sessió sencera més o amb una estona extra ho tindran enllestit. En principi es planificarà una 
sessió on els 30 primers minuts es dedicaran a acabar la feina del dia anterior i els darrers 20’ els 
dedicarem a explicar els processos d’energia que intervenen en l’elaboració d’un producte d’ús 
diari com podria ser per exemple “el pa”. Veurem quina energia hi ha implicada des del conreu del 
blat fins que algú es menja un entrepà. Així mateix també farem èmfasi en les diferències en el 
procés que hi ha entre els països desenvolupats i els no desenvolupats.

timming Descripció activitat

0’ - 5’ Repartir-se en els nous grups

5’ - 10’ Explicació de l’activitat

10’ - 45’ Treball en grups

45’ - 50’ Comentaris finals de la classe i recordatori del que estem fent



- Gestió d’aula

La gestió de l’aula durant els primers 30’ seguirà sent la mateixa que a la classe anterior. Tot 
seguit, als darrers 20’ els alumnes seguiran en la mateixa disposició de grups ja que no fa falta 
canviar-los i es farà una explicació on es buscarà la intervenció dels alumens ja que molts poden 
tenir coses interessants a explicar (alumnes d’altres països on la producció del pa sigui diferent o 
les energies no siguin iguals que aquí). 

- Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat seguirà sent la mateixa que a la sessió anterior. Tot i això, durant els últims 
20’, s’intentarà que els alumnes que vinguin de fora i puguin tenir un coneixement que pugui ser 
interessant per la classe, participin i facin aportacions útils i interessants que reflecteixin la 
diferència entre països pel que fa al consum i utilització de l’energia.

- Avaluació - regulació

Seguirà sent la mateixa que a la sessió anterior i a més a més, el tipus d’aportacions que facin 
durant l’activitat dels darrers 20’ serà indicatiu de quin nivell de control del tema tenen. Com millors 
siguin els comentaris o preguntes, més interpretaré que han assolit el que volia.

- Materials i recursos

Seguirem amb els textos i utilitzarem imatges projectades per l’activitat de la segona part de la 
sessió.

Sessió 6 (segona pràctica)

- Fase del cicle.

Aplicació

- Descripció 

Seguit de pràctiques sobre llum i so per les quals puguem anar passant durant l’hora de classe.  
Tindran una paraula clau que serà “l’efecte" que han d’observar amb l’experiment i hauran 
d’escriure a un full com han fet servir el material i què han vist. En resum, un petit informe. Hauran 
d’explicar conceptes com la refracció ja que no s’han vist tan a fons amb els textos. Al final de 
classe farem una petita xerrada sobre la contaminació lumínica i sonora.

Experiment de refracció:
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/08/182-una-moneda-que-desaparece.html 
https://www.youtube.com/watch?v=DztKnu1guK0 

Experiment refracció 2:

timming Descripció activitat

0’ - 5’ Repartir-se en grups

5’ - 10’ Situar-nos en el que continuarem fent

10’ - fins que acabin Seguir amb l’activitat en grups

Temps restant Activitat transferència d’energia en procés de producció del pa

últims 5’ Comentaris finals de classe i explicació del que farem el següent dia

http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/08/182-una-moneda-que-desaparece.html
https://www.youtube.com/watch?v=DztKnu1guK0


http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html 
https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU 

Experiment reflexió:
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html 
https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU 

Experiment ones sonores.
http://www.uncachodeciencia.org/2014/04/28/viendo-las-ondas-sonoras/ 

Experiment ones sonores 2
Fer el telèfon amb un fil i dos gots. El fil entre els gots ha d’estar tens de manera que les ones hi 
viatgin a través.

- Gestió d’aula

En aquest cas es faran grups petits de manera que puguin anar passant per les diferents 
estacions i manipulant el material. Hauran de fer servir la imaginació i experimentar. 

- Atenció a la diversitat

El professor voltarà per l’aula explicant als alumnes coses que els puguin ser útils per descobrir 
més coses. Així mateix, si es veu que algun grup no avança, se’ls pot donar alguna indicació o 
guia.

- Avaluació - regulació

Es basa en el fet que els alumnes vegin si els surt alguna cosa que ells creuen interessant o no. 
Tot el que sigui nou i els permeti posar en pràctica els seus coneixements o aprendre’n de nous 
serà bo.

- Materials i recursos

Tots els descrits als links anteriors. 

Sessió 7

- Fase del cicle

Aplicació

- Descripció 

Un cop acabades les activitats de lectura del text, resposta a les preguntes i explicació del text als 
companys el que farem serà dedicar dues sessions on els alumnes explicaran la teoria que han 
extret del seu text als companys. Durant aquesta sessió tractarem l’apartat de calor i temperatura. 
Aquest apartat es dividirà en 3 mini blocs. Els alumnes ja tindran un document on posarà els 
aspectes importants que han de ser explicats ja que són els mateixos que van haver d’explicar als 
companys quan van fer el creuament d’informació durant les dues darreres sessions. Així doncs 
els tres grups que han treballat els textos de calor i temperatura es prepararan una explicació. A la 
hora de la veritat, no explicaran tot el temari els tres grups sinó que cada grup explicarà una de les 
3 parts amb les que el professor ha partit l’apartat de “calor i temperatura”. La finalitat d’aquesta 
activitat és assegurar-nos de que tots els alumnes han vist tot el temari de manera 100% fiable ja 
que en aquesta sessió el professor intervindrà activament. El grup d’alumnes explicarà el que 
toqui al grup classe però en tot moment el professor farà intervencions per assegurar-se que els 

http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html
https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2011/06/174-luz-en-zig-zag.html
https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU
http://www.uncachodeciencia.org/2014/04/28/viendo-las-ondas-sonoras/


receptors estan entenent el que s’està explicant i que els alumnes amb rol de professor també ho 
han entès. Així doncs durant aquesta hora hi haurà 3 exposicions.

- Gestió d’aula

Serà vital el paper del professor en aquesta sessió per generar un respecte cap als companys que 
estan explicant. En aquest cas ells són els professors i se’ls ha de respectar com a tal. S’ha de 
recalcar que allò que els estan explicant, no ho farà després un professor, per tant, el saber-ho o 
no dependrà de si els escolten o no. Així mateix, a nivell didàctic, el professor ha de fer 
aportacions contínues de manera que el procés d’explicació dels alumnes sigui de la major 
qualitat possible. 

- Atenció a la diversitat

Es mirarà que durant l’exposició oral els alumnes amb més dificultats expliquin els aspectes 
conceptuals més senzills i se’ls recolzarà en l’explicació per fer que aquesta sigui el més fluïda 
possible. 

- Avaluació - regulació

Durant l’exposició el professor podrà veure el control que tenen els alumnes dels aspectes que 
s’han anat treballant.

- Materials i recursos

Els alumnes podran disposar de qualsevol recurs que vulguin utilitzar durant l’explicació, ja sigui 
virtual o alguna cosa que vegin necessària de portar per explicar-se millor.

Sessió 8

- Fase del cicle

Aplicació

- Descripció 

Aquesta sessió serà exactament igual que l’anterior però en lloc d’exposar-se el temari relacionat 
amb l’apartat de “calor i temperatura” es farà amb l’apartat de “llum i so” on intervindran els tres 
grups que no ho van fer en la sessió anterior.

timming Descripció activitat

0’ - 5’ Explicació de la classe

5’ - 20’ Explicació grup 1

20’ - 35’ Explicació grup 2

35’ - 50’ Explicació grup 3

Abans de marxar Explicació funcionament propera classe



- Gestió d’aula

 Serà la mateixa que a l’última sessió

- Atenció a la diversitat

Serà la mateixa que a l’última sessió

- Avaluació - regulació

Serà la mateixa que a l’última sessió

- Materials i recursos

Sessió 9 (tercera pràctica).

- Fase del cicle

Aplicació

- Descripció 

En aquesta sessió els alumnes hauran de representar un esdeveniment de transferència 
d’energia. Tenen total llibertat per fer-ho. Han d’idear i preparar tot el necessari a casa i a classe el 
que farem serà ensenyar-nos entre tots les “maquetes” on es vegi un procés de transferència 
d’energia.

- Gestió d’aula

Cada alumne posarà la seva representació a un espai de la classe i un cop estigui tot repartit 
anirem passejant per les diferents estacions on cada vegada un alumne ens explicarà la seva 
representació.

- Atenció a la diversitat

El professor haurà d’estar especialment atent a que tothom segueix l’explicació de l’alumne del 
qual és la representació i ajudar en el cas que sigui necessari als alumnes que no ho entenguin.

- Avaluació - regulació

Tant l’explicació de cada alumne com les preguntes que puguin fer serà un indicador final del que 
han anat aprenent durant tota la unitat didàctica.

- Materials i recursos

Les representacions dels alumnes.

7. Avaluació

Hi haurà una part d’avaluació grupal i una part d’avaluació individual corresponent al 70% i 30% 
respectivament.
Pel que fa a la avaluació grupal constarà de 3 parts:
- El primer aspecte que s’avaluarà serà l’entrega del qüestionari referent al text que els ha tocat a 

cada grup. Aquest qüestionari tindrà 4 preguntes i es puntuaran totes per igual (2,5 punts). 
(30%)



- El segon aspecte que es puntuarà seran les preguntes que els alumnes faran a la parella 
d’alumnes que els estan explicant el seu text. Aquestes preguntes (3) les hauran d’escriure i 
entregar. La nota serà qualitativa (dolenta, bona, molt bona) per a cada pregunta. S’avaluaran 6 
preguntes per grup ja que 3 vindran d’una parella provinent del grup inicial de 4-5 alumnes i les 
altres 3 de l’altra parella. (20%)

- La tercera nota vindrà de la presentació oral de la part del temari que els toqui. Se’ls donarà 
llibertat com a grup per explicar-se, es podran ajudar i fer servir els recursos que creguin. Tot i 
això hauran d’intervenir tots els alumnes. El professor ho valorarà en funció del que vegi. (20%)

Aquestes tres notes tindran un valor del 70%. Cada grup tindrà una nota concreta global. Un cop 
se sàpiga la nota global de grup s’entregarà un document a cada grup on es repartiran aquesta 
nota entre els seus integrants de manera que per exemple, si un grup té un 8 de nota, tindran 
(8x4=36) 36 punts, els quals es repartiran entre ells. Al document, hauran de posar la nota que els 
pertoca a cada un i firmar-ho tots. Si algú no està d’acord, hi haurà un requadre on posar la raó 
per la qual no hi està i en aquest cas el professor intervindrà i assignarà les notes. En cas que no 
s’arribi a un acord, tots tindran la nota mitjana preassignada. Per ajudar als alumnes a fer una 
avaluació correcte dels companys, se’ls donarà una graella de coavaluació on podran veure tots 
els aspectes que han de tenir en compte per posar la nota als seus companys.

Pel que fa a l’ avaluació individual es dividirà en 2 parts:
- La primera part serà l’actitud, la qual s’anirà valorant al llarg de les 3 setmanes. Aquesta 

englobarà un bon comportament, una actitud activa i un respecte cap als companys i el 
professor. Aquesta part valdrà un 15%.

- La segona nota serà una petita activitat que es realitzarà a la 3a pràctica on cada alumne haurà 
de representar una situació on hi hagi un esdeveniment de transferència d’energia. Aquesta part 
valdrà un 15%.

8. Connexió amb altres matèries

Català: Els alumnes treballen la comprensió lectora i l’expressió oral.

Ciències socials: Els alumnes treballen de manera contextualitzada i en aquest cas han de situar 
diversos llocs al mapa del món.

Anglès: Alguns dels videos estan en llengua anglesa i per tant els alumnes han de treballar la 
comprensió oral.

9. Fonts d’informació

Llibre digital CIències Naturals 2n ESO “Eleven” editorial Text.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060  

http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/cavall-fort/arxiu/1113/15-dossier2.htm 

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/guies_diverses/
quadern_alumne.pdf 

https://sites.google.com/site/ivanccnn1reso/ud01materia 

www.youtube.com

http://fq-experimentos.blogspot.com.es 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060
http://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/cavall-fort/arxiu/1113/15-dossier2.htm
http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/campanyes_i_comunicacio/guies_diverses/quadern_alumne.pdf
https://sites.google.com/site/ivanccnn1reso/ud01materia
http://www.youtube.com
http://fq-experimentos.blogspot.com.es


ANNEX

TEXT 1: LLUM I SO. AURORA POLAR

Aurores polars

Si observeu amb atenció la fotografia de 
la dreta molts podeu pensar que es 
tracta d’un dibuix futurista o d’un 
videojoc de ciència ficció. Res d’això, es 
tracta de l’aurora polar i és un dels 
fenòmens més bestials que podem 
v e u r e a l p l a n e t a Te r r a . M é s 
concretament es pot observar aquest 
fenomen al pol nord, on l’anomenem 
aurora boreal i al pol sud on s’anomena 
aurora austral. 
Sembla irreal que de cop, al cel, 
comencin a aparèixer colors del no res, 
que ho il.luminen tot durant uns instants. 
Cliqueu l’enllaç per veure-ho en directe. 
Tot això però, té una explicació. Com 
sabeu, el sol és l’estrella més propera a la Terra i és la que ens proporciona l’energia lluminosa 
que ens permet viure i veure les coses. Aquesta energia lluminosa viatja pel buit des del Sol fins a 
la Terra a una velocitat de 300.000 km/h i està formada per llum blanca, o sigui, llum que conté 
tots els colors. 
El buit és un concepte una mica dificil d’imaginar, podríem dir que és aquell espai on no hi ha res, 
ni cap molècula, ni aire, ni àtoms, però la llum hi pot viatjar. 
Imagineu que agafem un recipient i treiem tot l’aire, el que 
queda a dins seria el buit. De vegades, però, apart de la 
radiació lluminosa, el Sol també envia cap a la Terra partícules 
atòmiques molt carregades. Les partícules atòmiques són les 
diferents partícules que formen els àtoms. Els àtoms ho formen 
tot, des dels éssers vius fins a l’aire i les roques. Tot està format 
per àtoms ja que són les partícules més petites que es 
coneixen. Clica l’enllaç per saber-ne més sobre l’àtom i les 
partícules atòmiques.
 Així doncs aquestes partícules atòmiques, que normalment són 
electrons, xoquen contra la ionosfera que, com ja sabeu és la 
capa més allunyada de l’atmosfera i es troba a uns 100km 
d’alçada. Quan aquestes partícules atòmiques xoquen contra els gasos (oxigen i nitrogen) que 
formen la ionosfera es produeix una mena de circuit elèctric produit pels vents solars que són 
unes corrents molt fortes que hi ha al voltant de la Terra on es produeixen vents de fins a 800 km/
h. D’aquesta manera des de llocs propers als pols com poden ser el Canadà (al nord) o Nova 
Zelanda (al sud) es poden veure aquests impressionants fenòmens. Si no sabeu on estan Canadà 
i Nova Zelanda, busqueu-ho a “google earth” i mireu que aprop que estan dels pols! Cliqueu 
l’enllaç per veure el procés de formació de 
l’aurora polar. 
No us crida l’atenció com és que no 
s’escolten les aurores polars? Abans hem dit 
que la radiació produïda pel Sol viatjava pel 
buit fins a la Terra. Així doncs, el Sol no fa 
soroll? Doncs no! El so no pot viatjar pel buit. 
En aquest cas és necessari un medi que pot 
ser aire o aigua perquè viatgi. Tot i això, el so 

https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY
https://www.youtube.com/watch?v=lP57gEWcisY
https://www.youtube.com/watch?v=L_k92H7KQAg


té una velocitat inferior quan va a través de l’aire ja que viatja a “només” 340 m/s. Clica l’enllaç per 
saber més coses sobre el so. Ara ja sabem perquè es creen les aurores polars i com és que no les 
escoltem però, realment, per què veiem aquells colors? Tant la llum com el so tenen reflexió que 
és un  fenomen que es dóna quan xoquen contra una superfície i reboten. Ho fan com si revotés 
una pilota contra una paret. Això permet que veiem les coses (en el cas de la llum) i en el cas del 
so, que escoltem l’Eco quan fem un crit entre muntanyes. Perquè ens quedi més clar, cliqueu els 
enllaços següents. Enllaç reflexió so. Enllaç reflexió llum. El color de les aurores polars no és 
sempre el mateix. sol ser vermell i verd en funció de les molècules que xoquin a la ionosfera. 
Depenent d’això, la llum que nosaltres rebem 
serà una o una altra. En resum, quan nosaltres 
veiem un objecte d’un color, és perquè aquest 
absorveix la llum de tots els colors menys la del 
color que veiem l’objecte, el qual es reflecteix i 
arriba als nostres ulls. La llum blanca està 
formada per llum de tots colors. Aquesta rebota 
per tot arreu de manera que nosaltres veiem les 
coses de colors. Cliqueu l’enllaç perquè us 
quedi clar i torneu a veure el video de reflexió 
de la llum per saber-ne més. En definitiva, les 
aurores són un procés gegant de llum que 
prové d’energia del Sol i que podem veure a la 
Terra, només ens haurem de fer un petit viatge 
de milers de quilòmetres per apropar-nos una mica als pols!

https://www.youtube.com/watch?v=J933eE0u1CY
https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/recerca_escoles/guies/sincrotro/v1t8.html


TEXT 1: TEMPERATURA I CALOR. ELS TUAREGS.

Els tuaregs, la tribu que es tapa per no passar calor.

Per tots és sabut que aquests mesos apreta el fred 
i tots ens abriguem molt per no patir les 
inclemències del temps. Quan arriba l’estiu, però, 
ens treiem la roba per anar ben frescos.
Amb uns companys de l’institut i els seus pares, 
vam anar de viatge al desert del Sahara i com que 
ens havien dit que feia molta calor no vam agafar 
res que no fossin samarretes i pantalons curts. Per 
si no ho sabeu, el Sàhara és un dels deserts més 
grans del món situat al continent africà, podeu 
descarregar-vos el programa “google earth” i mirar 
on se situa. Quan vam arribar però ens vam trobar 
que els tuaregs (habitants del desert del Sahara) 
anaven tapats amb una mena de mantes que els 
cobrien des del cap fins als peus! Com podia ser 
que anessin tant tapats si feia calor? Parlant amb 
ells ens van dir que ho feien precisament per evitar 
aquesta calor! No volen que l’energia calorífica que 
hi ha a l’entorn els afecti! Allà poden arribar als 

50ºC o el que és el mateix, 323 graus Kelvin o 122 graus Farenheit. Per saber què són els graus 
Kelvin i Farenheit clica l’enllaç. En aquestes condicions, és molt poc usual trobar rius o llacs ja que 
ens trobem en un entorn on l’aigua, degut a la temperatura tant alta, s’evapora amb molta facilitat. 
Com sabeu, la temperatura marcarà l’estat en què trobem l’aigua (sòlid, líquid o gasós) i en 
modificarà el moviment dels àtoms que la formen. Feu un cop d’ull a l’enllaç perquè us quedi clar. 
Tot plegat és fruit de la 
s e g o n a l l e i d e l a 
termodinàmica. Una llei 
q u e d i u u n a c o s a 
aparentment tan simple 
com que quan posem en 
contacte dos cossos que 
s ó n a t e m p e r a t u r e s 
diferents la calor passarà 
del més calent al més fred. És una de les lleis més importants de la física, i bastant menys intuïtiva 
del que sembla a primera vista; perquè calor i temperatura no són el mateix… L’energia que té un 
cos quan està calent s’anomena energia calorífica o interna i va en funció de la temperatura. Com 
més temperatura més energia calorífica. Quan l’energia calorífica flueix d’un cos a un altre 
s’anomena calor. (si no t’ha quedat clar, mira el video)
Tornem, però, a la manta que ens ha dut fins aquí. Ni la manta, ni cap camisa, jersei o abric ens 
escalfen; simplement són una barrera que posem entre el nostre cos i l’exterior amb la finalitat que 
la transferència d’energia entre el nostre cos i el medi sigui menor. En condicions normals, el 
metabolisme manté el nostre cos al voltant dels 37ºC, de manera que si la temperatura ambient és 
inferior a aquesta (ja sigui a 10ºC o a -5ºC) és el nostre cos qui perd escalfor cedint-la a l’exterior. 
Quan tenim fred no ens interessa perdre escalfor, i per això adoptem l’estratègia de posar barreres 
entre nosaltres i l’exterior (una camisa, un jersei, una manta…). En canvi quan tenim calor (a 
30ºC, per exemple) l’objectiu és refrigerar-nos, i això passa per facilitar al màxim la cessió de 
calor, per això ens traiem tantes barreres (roba) com podem…
La flassada no ens escalfa, simplement ens aïlla d’un ambient fred i fa que l’escalfor que el nostre 
cos desprèn de manera natural no es dispersi per l’habitació sinó que es quedi a dins del llit. Som 
nosaltres mateixos els qui l’escalfem i fem que ens hi trobem a gust. Per això al primer moment 
trobem el llit fred, perquè fins que no hi entrem nosaltres no s’escalfarà. Les mantes, per tant, són 
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aïllants ja que no deixen fluir l’energia. Al contratri d’aquestes, els metalls són conductors, per això 
quan toquem una olla amb aigua bullint, ens cremem. video
Els tuaregs, però, tenen just el problema contrari: perquè quan la temperatura exterior és superior 
a la del nostre cos (i al desert la temperatura se sol enfilar per sobre dels 40ºC) no és el nostre cos 
qui cedeix calor a l’exterior sinó que és l’ambient qui 
ens escalfa a nosaltres mitjançant la radiació del sol. 
Literalment som a un forn. Ens aquests casos, és clar, 
l’estratègia per combatre la calor consisteix en aïllar-
nos tant com puguem de l’exterior. Per això els 
tuaregs es tapen fins al capdamunt amb la finalitat 
que la calor no els afecti tant. Aquesta calor, però, no 
sempre es transmet per radiació com en el cas dels 
tuaregs que reben energia calorífica provinent del sol. 
L’energia calorífica també es pot transmetre per 
conducció i convecció. (Mireu el video perquè us 
quedi clar). A mesura que es va transmetent energia 
de qualsevol de les tres maneres, s’arriba a un punt 
d’equilibri tèrmic. Seria per exemple quan un Tuareg 
esta dins d’una habitació a 37 graus. El seu cos i 
l’ambient estan a la mateixa temperatura, per tant no hi ha transferència d’energia.
En definitiva, el viatge al desert del Sàhara i la relació que hem tingut amb els tuaregs ens ha 
portat un gran coneixement sobre la calor i la temperatura que ens serà molt útil en la vida diària
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TEXT 2: LLUM I SO. TZAR BOMB.

Tzar bomb

Durant la història de la humanitat hi ha 
hagut, desgraciadament, moltes guerres i 
conflictes entre països diversos. Un dels 
majors conflictes que ha existit mai va ser 
la segona guerra mundial, que va 
començar l’any 1939 i va enfrontar 
l’Alemanya nazi i una sèrie de països 
encapçalats per Gran Bretanya. Un cop 
acabada la segona guerra mundial va 
començar la guerra freda. No en totes les 
guerres hi ha mort i destrucció. En aquest 
cas va ser una guerra política, econòmica, 
social i militar entre els dos grans països 
d’aquella època: els Estats Units i la Unió Soviètica. Així doncs, la Unió Soviètica, amb la finalitat 
de demostrar el seu poder va fer explotar una bomba de manera controlada prop de Rússia. 
Aquesta demostració de poder, no va acabar sent tan controlada com pensaven. La que ells van 
anomenar la “Tzar bomb” va provocar una explosió molt més potent del que podrien haver 
imaginat durant la tarda del 30 d’octubre de 1961. 
Entrant en detall, era una bomba d’hidrogen. Com sabeu, a partir dels àtoms d’hidrogen es pot 

obtenir molta energia, i en 
l’actualitat, una de les 
vies d’investigació per 
obtenir energia sense 
g e n e r a r r e s i d u s 
c o n t a m i n a n t s é s l a 
u t i l i t z a c i ó d ’ a q u e s t 
element. Això és així ja 
que quan trenquem un 
à t o m d ’ h i d r o g e n e s 
produeix una reacció 
exotèrmica que allibera 
energia calorífica. Així 
doncs si cliqueu aquest 
enllaç podeu veure què 
va passar. En aquest 
vídeo podem analitzar 

moltes coses. Un cop la bomba explota podem veure llum. Molta llum blanca. Com si fos el sol. 
Aquesta llum està formada per llum de tots colors. Quan nosaltres veiem les coses d’un color o 
d’un altre és gràcies al procés de reflexió i absorció de la llum. El procés de reflexió es basa en el 
fet que la llum blanca (formada per llum de tots colors), viatja en forma de ona i xoca sobre 
qualsevol superfície rebotant fins arribar als 
nostres ulls. El procés d’absorció en canvi es 
quan la llum és captada i absorvida per 
l’objecte contra el que xoquen les ones 
lluminoses. Quan nosaltres veiem un objecte 
d’un color, és perquè aquest absorveix la 
llum de tots els colors menys la del color que 
veiem l’objecte, la qual es reflecteix i arriba 
als nostres ulls. Per saber-ne més clica 
l’enllaç. Aquesta llum doncs pot viatjar a 
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través de diferents medis com l’aire o l’aigua i a diferència del so, també ho pot fer a través del 
buit a una velocitat de 300.000 km/h. El buit és un concepte una mica difícil d’imaginar, podríem 
dir que és aquell espai on no hi ha res, ni cap molècula, ni aire, ni àtoms, però la llum hi pot viatjar. 
Imagineu que agafem un recipient i treiem tot l’aire, el que queda a dins seria el buit. Com hem dit, 
el so, no pot viatjar pel buit però si que ho pot fer per l’aire i l’aigua en forma d’ona a una velocitat 
de 340 m/s. Aquestes ones també reboten contra els objectes i són les causants de l’eco quan 
cridem a les muntanyes. Si us fixeu en el vídeo de l’explosió, entre els segons 18 i 20 podeu veure 
les ones del so. Al ser tan i tan potents es 
pot veure com avancen. També podem 
constatar que ho fan més lent que la llum 
ja que primer veiem la brillantor de 
l’explosió i després arriben les ones 
sonores.  Per saber més coses sobre el 
so, cliqueu l’enllaç. Podeu veure que 
l’explosió té unes dimensions bestials, 
equivalents a que fessin explotar 57 
milions de tonelades d’explosiu TNT. Com 
a curiositat, la nit abans de l’explosió, van 
decidir rebaixar la càrrega explosiva a la 
meitat, per si de cas, de no haver-ho fet, 
no se sap què hagués pogut passar!

https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY


TEXT 2: DESGEL DELS POLS

El canvi climàtic, un problema seriós.

Com molts ja sabeu, el planeta Terra té dues grans geleres, una al pol nord situada sobre l’oceà 
Àrtic i una altra al pol sud situada sobre l’Antàrtida. Si us fixeu, en el primer cas tenim la placa de 
gel sobre un oceà (l’Àrtic), en canvi, en el segon, tenim la gelera sobre una superficie terrestre, 
(l’Antàrtida). Si no sabíeu això, descarregueu-vos el programa “google earth” i descobriu-ho 
buscant on se situen els pols i com són realment. Aquestes grans masses de gel s’estan veient 
afectades pel canvi climàtic que està 
patint la Terra en l’actualitat. Després 
veurem aquest fenomen amb més 
detal l però de moment podem 
a v a n ç a r - v o s u n a d e l e s 
conseqüències que té:  la temperatura 
mitja de tot el planeta augmenta. Com 
sabeu, el gel que forma aquestes 
grans glaceres està com a mínim a 0 
graus centígrads ja que és la 
temperatura en la que l’aigua es 
solidifica (en aquest enllaç podeu 
veure els estats de l’aigua segons la 
temperatura). Si ho heu mirat bé, heu pogut veure la temperatura en graus centígrads al 
termòmetre de l’animació, però aquesta no és l’única escala de temperatura que existeix, també 

podem utilitzar l’escala Farenheit o la 
Kelvin a part de la Celcius. Sabeu 
qu ines d i fe rènc ies h i ha en t re 
aques tes? c l i queu l ’ en l l aç pe r 
descobrir-ho.
Un cop ja sabem què passa amb el gel 
dels pols quan hi ha un increment de 
temperatura a la Terra ja podem 
començar a entendre una de les 
conseqüències que pot provocar aquest 
calentament global al qual també diem 
“efecte d’hivernacle”: la pujada del nivell 
del mar que causa el gel al desfer-se. 
Això però, no estarà provocat pels dos 
pols per igual. Com que la glacera del 
pol nord està flotant sobre l’oceà Àrtic, 
el nivell del mar no pujarà quan es 
desfaci, al pol sud però, sí que tindrem 
aquest problema ja que es troba sobre 

un continent format per escorça continental. És dificil d’imaginar-s’ho, feu un cop d’ull a l’animació 
i mireu com varia el nivell de l’aigua quan els gels es fonen en les dues situacions (a l’esquerre, la 
representació del pol nord i a la dreta la del pol sud).
Una altra conseqüència del canvi climàtic és l’escalfament global de la terra. Aquest és un 
fenomen molt complexe que actualment s’està estudiant a fons per predir com evolucionarà el 
nostre planeta al llarg del temps. Això, com podeu deduïr, va molt lligat al fenomen que acabem de 
veure de l’increment del nivell del mar. Una de les causes que s’ha vist que provoca aquest 
increment de la temperatura és la presència de molts gasos provocats per la industrialització o 
l’increment de vehicles que hi ha hagut durant els últims anys. Això ha fet que augmenti en un 
30% la presència de certs gasos com el diòxid de carboni, òxid nitrós o metà a l’aire. Això provoca 
que l’energia calorífica que rebem per radiació provinent del sol, quan rebota contra la terra no 
pugui sortir un altre cop cap a l’espai i es quedi entre l’escorça terrestre i la capa de gasos de la 
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que hem parlat fa un moment. 
Per entendre bé això, cal saber 
que la radiació és un dels 
mecanismes de transmissió de 
calor que existeixen, mireu 
aquest vídeo perquè us quedi 
clar tant la radiació com la 
conducció i la convecció que són 
altres maneres com l’energia 
calorífica viatja. De la mateixa 
m a n e r a , e s t e m p a r l a n t 
constantment de temperatura, 
calor i energia calorífica però 
com ja deveu suposar, no és tot 
el mateix. Cliqueu sobre “energia 
calorífica” i “calor i temperatura” 
per veure a què ens referim 
exactament. 
Continuem per això amb els pols i el canvi climàtic. Tot i l’escalfament global de la terra, tant a la 
gelera de l’àrtic com a la de l’Antàrtida continua fent molt fred i els animals que hi ha han de 
resistir temperatures de fins a -40 graus centígrads. Al pol nord per exemple trobem els ossos 

polars que tenen una capa de greix i pèl que els 
aïlla de la temperatura exterior i els manté calents. 
Aquesta capa, per tant, podríem dir que està 
formada per teixit aïllant. Dit d’una altra manera, 
impedeix que l’energia calorífica de l’ós es dispersi 
(per radiació). Si el que volguéssim fos que 
l’energia passés d’un lloc a l’altre utilitzaríem 
materials o teixits conductors com poden ser el 
metall o el teixit nerviós d’una neurona. Clica 
l’enllaç per aclarir els conceptes aïllant i conductor. 
Al pol sud en canvi , no hi trobem ossos polars sinó 
pingüins. Aquests també estan protegits per una 

gran capa de greix però a diferència dels ossos fan servir una estratègia molt curiosa per mantenir 
la temperatura corporal alta i estar en 
equilibri tèrmic (on no es guanya ni es 
perd energia calorífica (cliqueu enllaç per 
saber-ne més). S’ajunten de manera que 
al tocar-se uns amb els altres fan que 
l’energia calorífica no es dispersi tant i 
els seus cossos conservin l’energia. 
Podeu veure això al video dels pingüins. 
En definitiva, el canvi climàtic és un tema 
important , del qual hem de ser 
conscients ja que el món on vivim està 
en joc. Podem fer moltes petites accions 
per evitar-lo! Segur que si hi penses se te n’acut alguna!
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TEXT 3: CHALLENGER

Challenger, l’expedició fallida.

Som 28 de gener de 1986 i està a punt de 
passar una desgràcia. Al centre espacial 
Kennedy de Florida (KSC) es prepara el 
10è llançament de la nau espacial 
Challenger, una nau construïda per la 
NASSA la qua l ha fe t nombroses   
expedicions a l’espai. Tot i que la majoria 
de les seves expedicions han estat un èxit, 
aquesta serà una excepció. Després de 
molts retrassos en el llançament la nau 
s’enlaira i explota 72 segons després a uns 
15km d’alçada creant una gran bola de foc i 
fum (cliqueu l’enllaç per veure-ho). En un 
principi no se sap per què ha pogut passar, 
calen molts estudis i anàlisi de dades per 
esbrinar-ho.
La primera hipòtesi (les hipòtesis són molt importants en ciència, 
esbrina què són clicant l’enllaç) podria ser el fred. Mai s’havia fet un 
enlairament espaial a tan baixa temperatura, es trobaven a 28,4 graus 
farenheit i s’acumulava una gran quantitat de gel a l’estructura de 
llançament. L’aigua com ja sabeu varia d’estat segons la temperatura 
que hi hagi. Això passa perquè amb el fred el moviment dels àtoms que la formen és menor i 
l’aigua esdevé sòlida. A més temperatura, més moviment dels àtoms. Per això quan calentem gel, 
aquest es transforma primer en aigua i finalment en gas (vapor d’aigua). Cliqueu l’enllaç per saber 
com passa aquest procés. Com heu vist no es parla de graus centígrads sinó de graus farenheit.  
Aquesta és l’escala que utilitza la gent de la NASA ja que és típica dels Estats Units. Apart 
d’aquesta escala també hi ha la Celcius o la Kelvin (fes clic a l’enllaç per saber-ne més). Una 
segona hipòtesi podia ser que el sistema de refrigeració de la nau no hagués funcionat 
correctament. El sistema de refrigeració té la funció de refredar el motor de manera que els 
materials que el formen no es facin malbé. Quan el líquid refrigerant passa pel motor, aquest perd 

energia calorifica la qual va a parar al líquid que 
circula i que té una temperatura menor. En definitiva, 
es busca un equilibri tèrmic entre les dues parts 
(líquida i sòlida). Per saber què és l’equilibri tèrmic 
clica l’enllaç. No és el líquid el que refreda el motor 
sinó el motor el que deixa anar la calor quan passa el 
líquid.  Si hi ha un sobreescalfament, com que molts 
dels materials són  metalls i per tant són conductors, 
poden fer que l’energia calorífica que desprenen 
afecti a altres parts de l’estructura. No tots els 
materials són conductors com els metalls. La fusta 
per exemple és aïllant i per tant l’energia calorífica es 
trasllada molt menys a través seu. Clica l’enllaç per 
diferenciar aïllant i conductor. L’energia calorífica, 
però, no només es trasllada per conducció. També 
ho fa per radiació i convecció. Per exemple,  es 
trasllada per convecció a l’aigua del radiador que 

veiem a la imatge ja que es un medi líquid i la calor es 
transporta per les zones amb diferents temperatures. Ho fa per conducció quan l’aigua toca algun 
dels metalls que formen el motor i estan molt calents i finalment també es pot traslladar per 
radiació quan es dispersa per l’aire provinent del motor. Clica l’enllaç per saber-ne més sobre els 
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mecanismes de transmissió de la calor. Aquesta energia calorífica de la que parlem és la 
conseqüència de la combustió que es dóna al motor i fa que la nau es mogui, tot i això hauríem de 
diferenciar aquesta energia calorífica de la temperatura, ja que no és el mateix. Cliqueu aquest 
enllaç per saber què és exactament l’energia calorífica i aquest altre enllaç per diferenciar què és 
la temperatura i què és la calor.
En definitiva, va passar força temps fins que no es va saber que l’accident l’havia provocat una 
fuita de gas que, combinada amb la gran velocitat i els forts vents que van fer desintegrar una part 
de l’estructura externa de la nau, la qual va acabar explotant degut a la gran pressió que hi havia.  
La nau es va precipitar a l’oceà a una velocitat de 330km/h sense donar possibilitat a que hi 
hagués cap supervivent. No va ser fins sis anys després que van tornar a haver-hi expedicions a 
l’espai exterior. Veient això, sembla increïble que alguna vegada una nau hagi aterrat a la lluna… 
no creieu?
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TEXT 3:  LLUM I SO. LLAMPS I TRONS.

Llamps i trons

Tots sabem que amb grans tormentes  hi ha llamps i trons, però poques vegades ens hem 
preguntat d’on venen aquestes descàrregues elèctriques i aquest soroll. Aquí a Catalunya durant 
la tardor solen succeïr fenòmens prou potents els quals, en molts casos, provoquen apagades 
generals i més d’un ensurt. Les tempestes es formen quan grans masses d’aire calent i humit 
s ’e leven i es condensen (què és la 
condensació? clica l’enllaç), produint núvols 
plens de vapor d’aigua, aigua líquida i gel. 
Dins del núvol es generen càrregues 
elèctriques positives i negatives i són aquestes 
les que generen llamps dins del núvol i entre 
el núvol i terra provocant això que observem al 
següent video. A la imatge de la dreta podeu 
veure fins a quin punt poden arribar les 
descàrregues elèctriques de les grans 
tempestes. Aquesta fotografia és d’una 
tempesta a Grècia, sobre el mar. Per saber-ho 
tot sobre les tempestes clica l’enllaç. El video 
dura 21 minuts o sigui que ho podeu veure a 
casa.
Els trons són resultat dels llamps. Quan un llamp va del núvol al terra genera un espai durant 
poques milionèssimes parts de segon on la temperatura puja fins als 43.000 graus centígrads i la 
pressió fins a unes 100 atmosferes (100 vegades més del normal). Això produeix un so 
característic, el tro.
Tots alguna vegada hem intentat esbrinar a quina distància està la tempesta mirant la diferència 
de temps que hi ha entre el llamp i el tro. Això té una base científica i pot arribar a ser força precís. 
Estríctament hauríem de multiplicar 340 pels segons que hem calculat entre el llamp i el 
tro, i això ens donarà els metres 
exactes. Si sentim el tro 3 
segons més tard que el llampec: 
340 (m/s) x 3(s) ens donarà 1020 
metres (1,020 km). L'aproximació 
que es fa és comptar un 
kilòmetre per cada 3 segons que 
tarda en sentir-se el tro després 
d'haver-se vist el llampec.
I això per què? Doncs suposo 
que ho sabeu, però parlem-ne: ja 
sabem que el llampec i el tro 
tenen lloc simultàniament, i que el que fa que els trons es sentin més tard és la diferència 
de velocitat a la que es propaga la llum del llamp per l'aire: a una mica menys de 
300.000.000 m/s (300.000 km cada segon) i la velocitat del so a través de l'aire (340 m/s). 
Si la tempesta és a sobre nostre sentirem el tro pràcticament al mateix moment de veure 
el llamp. La llum que produeix el llamp viatge a través d’ones de radiació les quals poden 
viatjar a través de diferents medis com l’aire o l’aigua i també ho poden fer a través del 
buit. 
El buit és un concepte una mica dificil d’imaginar, podríem dir que és aquell espai on no hi 
ha res, ni cap molècula, ni aire, ni àtoms, però la llum hi pot viatjar. Imagineu que agafem 
un recipient i treiem tot l’aire, el que queda a dins seria el buit. L’espai per exemple, està 
format pel buit, per això la radiació que prové del sol arriba a la Terra. El so però, no té 

https://www.youtube.com/watch?v=XtRRGw6ab5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tlOiTyeB6UI
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=584


aquesta capacitat. Les ones 
sonores viatgen per l’aire i 
l’aigua però no ho fan pel buit 
ja que necessiten un medi per 
transmetre’s. Per saber-ne 
més, clica l’enllaç. Tant la llum 
com el so tenen reflexió que 
és un  fenomen que es dóna 
quan xoquen contra una 
superfície i reboten. Ho fan 
com si rebotés una pilota 
contra una paret. Això permet 
que veiem les coses (en el 
cas de la llum) i en el cas del 

so, que escoltem l’eco quan fem un crit entre muntanyes. Perquè ens quedi més clar, 
cliqueu els enllaços següents. Enllaç reflexió so. Enllaç reflexió llum.
Hem dit que gràcies a la llum veiem les coses, i és així però cal explicar-ho. La llum del 
sol, dels llamps o d’una explosió és llum blanca. Aquesta llum esta formada per llum de 
tots colors. De tots els raig de llum que 
arriben a un objecte, n’hi ha que es 
reflexen (i arriben als nostres ulls) i n’hi 
ha que sóc absorvits pel propi objecte. 
Això ens permet veure els objectes de 
diferents colors. Quan nosaltres veiem 
un objecte d’un color, és perquè aquest 
absorveix la llum de tots els colors 
menys la del color que veiem l’objecte, 
la qual es reflecteix i arriba als nostres 
ulls. Per entendre-ho millor, clica l’enllaç 
i per saber-ne més clica aquest altre 
enllaç.
En definitiva, les tempestes elèctriques 
són tot un aconteixement de llum i so que s’ho val mirar-lo de tant en tant.

https://www.youtube.com/watch?v=J933eE0u1CY
https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/recerca/programes_actuacions/divulgacio/ciencia_escoles/recerca_escoles/guies/sincrotro/v1t8.html
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17060


Exercicis text Aurora Polar

1. Com és que veiem les aurores polars però no les escoltem?

2. Els radars sonors que utilitzen els vaixells i permeten detectar bancs de peixos i el fet de que 
escoltem eco quan cridem a la muntanya tenen la mateixa explicació i té a veure amb les ones 
sonores. Quina és?

3. En uns jocs Paralímpics hi ha esportistes cecs i esportistes sords. Si per donar la sortida dels 
100m llisos d’atletisme als esportistes sords encenen un semàfor en verd i pels cecs tiren un 
tret a l’aire, quins podran reaccionar abans? Per què?



4. Tots els processos de la terra generen transformacions d’energia, això vol dir que una energia 
d’un tipus es transforma en energia d’un altre tipus, per exemple, quan mengem un aliment, 
transformem l’energia que conté en energia per viure, caminar o fer qualsevol activitat.

A. Quines transformacions d’energia creus que hi ha en el procés de formació d’una aurora 
polar?

B. I en una explosió d’una bomba nuclear?



Exercicis text Tuaregs

1. Què fan els Tuaregs del Sahara per aïllar-se de les temperatures tan altes que hi fa? A quants 
graus Celcius, Farenheit i Kelvin poden arribar com a màxim?

2. Posa un exemple de material aïllant i un de conductor. Per a què ens poden servir? Posa un 
exemple d’utilitat per a cada tipus (escriure d’una altra manera)( posa un exemple, per 
exemple)

3. Digues 3 formes de transferència d’energia calorífica i posa un exemple de situació en la que 
es doni.



4. De la mateixa manera que al desert fa molta calor, als pols (nord i sud) tot i fer més fred la 
temperatura mitjana està augmentant. Aquest augment de calor produeix un canvi d’estat al 
gel que forma les glaceres.

- Què passa amb el gel d’aquestes glaceres?

- Les molècules que formen el gel, quan el calentem, augmentaran o disminuiran el seu 
moviment? Per què?

- Digueu totes les transferències d’energia que pugueu que es donin al pol nord. Tingueu en 
compte tant les que es donen al terra i a l’aire com les que es donen als animals que hi viuen.



Exercicis text Tsar Bomb

1. Com és que la Tsar Bomb va ser una explosió tan gran? Com era aquesta bomba?

2. Els radars sonors que utilitzen els vaixells i permeten detectar bancs de peixos i el fet de que 
escoltem eco quan cridem a la muntanya tenen la mareixa explicació i té a veure amb les ones 
sonores. Quina és?

3. En uns jocs Paralímpics hi ha esportistes cecs i esportistes sords. Si per donar la sortida dels 
100m llisos d’atletisme als esportistes sords encenen un semàfor en verd i pels cecs tiren un 
tret a l’aire, quins podran reaccionar abans? Per què?

4. Tots els processos de la terra generen transformacions d’energia, això vol dir que una energia 
d’un tipus es transforma en energia d’un altre tipus, per exemple, quan mengem un aliment, 
transformem l’energia que conté en energia per viure, caminar o fer qualsevol activitat.



1. Quines transformacions d’energia creus que hi ha en el procés d’explosió d’una bomba?

2. I en una gran tempesta elèctrica?



Exercicis text  canvi climàtic

1. Quines conseqüències està tenint el canvi climàtic?

2. Posa un exemple de material aïllant i un de conductor. Per a què ens poden servir? Posa un 
exemple d’utilitat per a cada tipus.

3. Digues 3 formes de transferència d’energia calorífica i posa un exemple de situació en la que 
es doni.

4. L’aigua freda es pot fer servir per refrigerar tota mena de motors de combustió. En aquests 
casos l’aigua es fa passar a través del motor i això el protegeix de patir un sobreescalfament.

C. En el cas de la refrigeració dels motors, és el fred que passa de l’aigua al motor o la calor 
que passa del motor a l’aigua? Per què? És sempre així?



D. Un cop l’aigua passa pel motor i es calenta molt, pot ser que es converteixi en vapor 
d’aigua part d’aquesta. Les molècules que formen el vapor d’aigua tindran més moviment o 
menys que les de l’aigua líquida? Per què?

E. Digueu totes les transferències d’energia que pugueu que es donin a una nau espacial. 
Tingueu en compte tant les que es donen a la pròpia nau  com les que es donen als seus 
tripulants.



Exercicis text Callenger

1. Quines dues hipòtesis planteja el text que són les possibles causes de l’explosió de la nau 
espacial Challenger?

2. Posa un exemple de material aïllant i un de conductor. Per a què ens poden servir? Posa un 
exemple d’utilitat per a cada tipus.

3. Digues 3 formes de transferència d’energia calorífica i posa un exemple de situació en la que 
es doni.

4. Les naus espacials se solen fer enlairar des de llocs molt deshabitats per si hi ha qualsevol 
catàstrofe de manera que no afecti a cap població. Moltes vegades ho fan des de zones 
desèrtiques on a diferència del cas que hem vist, les temperatures són molt altes.



1. Seria possible que l’elevada energia calorífica produïda pel sol afectés a la temperatura 
dels tancs d’aigua que són metàlics i estan exposats als raigs solars? Per què?

2. Creus que les molècules que formen l’aigua del tanc tindrien més o menys moviment quan 
els rajos de sol toquessin el tanc? Per què?

3. Digueu totes les transferències d’energia que es podrien donar en un desert molt calorós. 
Tingueu en compte tant les que es poden donar al propi sòl com les que es donen als 
éssers vius que hi viuen!



Exercicis text  “Llamps i trons”

1. Com és que es formen tempestes elèctriques?

2. Els radars sonors que utilitzen els vaixells i permeten detectar bancs de peixos i el fet de que 
escoltem eco quan cridem a la muntanya tenen la mateixa explicació i té a veure amb les ones 
sonores. Quina és?

3. En uns jocs Paralímpics hi ha esportistes cecs i esportistes sords. Si per donar la sortida dels 
100m llisos d’atletisme als esportistes sords encenen un semàfor en verd i pels cecs tiren un 
tret a l’aire, quins podran reaccionar abans? Per què?

4. Tots els processos de la terra generen transformacions d’energia, això vol dir que una energia 
d’un tipus es transforma en energia d’un altre tipus, per exemple, quan mengem un aliment, 
transformem l’energia que conté en energia per viure, caminar o fer qualsevol activitat.



1. Quines transformacions d’energia creus que hi ha en una tempesta elèctrica?

2. I al pati de l’institut?



Guia d’explicació del temari CALOR I TEMPERATURA

• Què heu d’explicar els experts en CALOR I TEMPERATURA  als companys experts en 
LLUM I SO?

- La diferència entre calor i temperatura.
- Les diferents escales de mesura de la temperatura.
- De quines maneres pot viatjar la calor (conducció, convecció i radiació).
- Els materials que afavoreixen la transmisió de calor: materials conductors, i els que la dificulten, 

materials aïllants.
- Què li passa a l’aigua quan variem la seva temperatura. Estats de l’aigua (gas, líquid i sòlid)
- Com és el moviment de les molècules de l’aigua segons l’estat en què es trobi.
- Què és l’equilibri tèrmic.



Guia d’explicació del temari de LLUM I SO

• Què heu d’explicar els experts en LLUM I SO  als companys experts en CALOR I 
TEMPERATURA?

Com es propaga la llum.
Com es propaga el so.
La reflexió de la llum.
La reflexió del so.
Com es generen els colors.
Per què veiem les coses d’un color o d’un altre.






